
1. 

Adam, lat 10, był jedynym synem zmarłego Józefa K. Oprócz niego zmarły nie pozostawił żadnych 
krewnych ani małżonka. Adam był synem Iwony R., z którą Józef K. pozostawał w wieloletnim 
konkubinacie. Józef K. nie pozostawił testamentu. 

W skład spadku po Józefie K. wchodzi 2- letni samochód marki Renault Clio. Ponadto, na Józefie K. 
ciążyły należności podatkowe w kwocie 4 tys. zł. 

 Adam mieszka z matką we Wrocławiu w wynajmowanym mieszkaniu. Adam chce sprzedać 
samochód po ojcu tak, aby za te pieniądze opłacić zajęcia pozaszkolne – naukę języka angielskiego i 
naukę gry na gitarze.   

Pytania: 
• Czy Adam ma zdolność prawną? Jeśli tak, to czy oznacza to, że dziedziczy po swoim ojcu ( w 

tym zakresie oceń również, czy wchodzi w krąg spadkobierców ustawowych po ojcu)? 
• Czy w skład spadku po Józefie K. wchodzą również należności z tytułu podatków? 
• Czy Adam może samodzielnie sprzedać samochód, wchodzący w skład spadku? Jeśli nie, to 

kto, na jakiej podstawie i jakim charakterze mógłby to za niego zrobić? 
 

2. 

Wiktor lat 19 zadzwonił do Urszuli lat 17 i obraził ją słowami powszechnie uznanymi za wulgarne i 
obelżywe. Urszula nagrała tę rozmowę telefoniczną i chce pozwać go o zadośćuczynienie w 
wysokości 1000 zł. z tytułu naruszenia jej dóbr osobistych. 

Wiktor zaproponował ugodę, mocą której przeprosi ją za obraźliwe słowa a w ramach 
zadośćuczynienia podaruje jej książkę „Dobre wychowanie od A do Z”. 

•   

Pytania: 
• 1. Wskaż czy dobra osobiste Urszuli zostały naruszone – wymień ewentualnie jakie 

konkretnie dobra osobiste zostały naruszone ? 
• 2. Podaj podstawę prawną roszczenia (ewentualnie roszczeń) Urszuli 
• 3. Czy Urszula może podpisać  ugodę zaproponowaną przez Wiktora samodzielnie, czy też jej 

ojciec musi wyrazić zgodę ? 
 

3. 

Mikołaj lat 15 przyszedł do notariusza z Babcią Janiną lat 65 i chcieli podpisać umowę darowizny 
samochodu Opel Astra, mocą której Janina jako darczyńca przenosi na Mikołaja jako obdarowanego 
własność tego samochodu. Samochód nie jest obciążony ograniczonym prawem rzeczowym ani 
innymi prawami na rzecz osób trzecich, a dodatkowo jest w bardzo dobrym (idealnym) stanie 
technicznym i ma ładny zielony kolor. 

Notariusz odmówiła sporządzenia aktu notarialnego żądając by na tę umowę zgodziła się matka 
Mikołaja. Babcia pokazała orzeczenie sądu wskazujące, że matka Mikołaja ma ograniczoną zdolność 
do czynności prawnych, a ojciec Mikołaja nie żyje. Mikołaj nie ma ustanowionego opiekuna 
prawnego a pieczę faktyczną nad nim sprawuje Babcia. 

  

Pytania: 

1. Czy Mikołaj może samodzielnie złożyć oświadczenie woli o przyjęciu darowizny ? 

2. Czy oświadczenie woli Mikołaja ma charakter zobowiązujący, rozporządzający czy przysparzający ? 

3. Czy Notariusz ma rację ? 



 

4. 

Andrzej zawarł z Tomaszem umowę sprzedaży swojego używanego samochodu. Uiszczono cenę, ale 
pojazd znajdował się w posiadaniu Krzysztofa, który korzystał z niego na podstawie zawartej z 
Andrzejem umowy użyczenia. Tomasz jeszcze przed zawarciem umowy dokładnie obejrzał auto, zaś 
Krzysztof został o zawarciu umowy niezwłocznie poinformowany telefonicznie. Niestety, tego 
samego dnia samochód spłonął w pożarze garażu. Kupujący domaga się zwrotu ceny. 

Pytania: 
1. Czy umowa sprzedaży samochodu została skutecznie zawarta? Oceń jej charakter prawny. 

2. Jeśli umowa została zawarta, to kto ponosił ryzyko utraty przedmiotu umowy? 

3. Jakie są skutki zniszczenia samochodu? Czy kupujący może skutecznie domagać się zwrotu 

zapłaconej ceny? 

 

5. 

Jan darował Markowi bezwarunkowo nieruchomość gruntową. Uprawniony z tytułu prawa 
pierwokupu Piotr dochodzi teraz uznania umowy za bezskuteczną w stosunku do siebie. Marek 
zamierzał wykorzystać wybudować na darowanej nieruchomości dom dla swojej rodziny, jednak 
okazało się, że przez nieruchomość przechodzi podziemna linia wysokiego napięcia, o czym Marek nie 
wiedział  

Pytania: 
1. Czy Piotr ma rację? 

2. Jak przedstawiałaby się sytuacja, gdyby Jan przeniósł na Marka własność nieruchomości na 

podstawie umowy sprzedaży, a prawo pierwokupu było ujawnione w księdze wieczystej 

nieruchomości? 

3. Czy Jan będzie odpowiadał wobec Marka z tytułu rękojmi za wady rzeczy? Jeśli tak, to na jakiej 

podstawie?  

 

6. 

Georg K., obywatel Niemiec, postanowił nabyć w Polsce wystawioną na sprzedaż działkę budowlaną. 
Ponieważ Georg K. nie dysponował, jako cudzoziemiec, stosownym zezwoleniem na nabycie 
nieruchomości, umówił się ustnie ze swoim znajomym z Polski  - Janem P., że ten kupi tę działkę dla 
niego. Aktem notarialnym z dnia 1.03.2010 r. została zawarta umowa sprzedaży nieruchomości 
pomiędzy Wiktorią G. – jako sprzedającą a Janem P. - jako kupującym. Tego samego dnia Jan P. 
zapłacił Wiktorii G. w całości umówioną cenę sprzedaży w kwocie 150 tys. zł., ze środków, jakie na 
ten cel otrzymał od Georga K. W dniu 15.03.2010 r. Georg K. zwrócił się do Jana P. o wykonanie 
zawartej umowy zlecenia. 

Pytanie:  
1. Jaką umowę zawarli Georg K. i Jan P.? Oceń, czy umowa ta została zawarta we właściwej 

formie. 
2. W jakim charakterze działał Jan P., zawierając umowę z Wiktorią G.? 



3. Jakie czynności powinien podjąć Jan P. w celu wykonania umowy zawartej z Georgiem K.? 
 

 

7. 

W dniu 5 kwietnia 2017 r. Krystyna B. – emerytka zobowiązała się pożyczyć swojemu zięciowi 
Markowi Z. kwotę 15 tys. zł. na rozkręcenie działalności gospodarczej. Umowa została zawarta ustnie. 
Strony nie ustaliły terminu wydania umówionej kwoty pożyczki Markowi Z. W dniu 30 kwietnia 2017 
r. Marek Z. zwrócił się do Krystyny B. na piśmie o przekazanie obiecanej kwoty w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 15 maja 2017 r. pismo to dotarło na adres Krystyny B. w dniu 2 maja 2017 r., jednak 
z uwagi na to, że w tym czasie przebywała w sanatorium, zapoznała się z nim dopiero w dniu 10 maja 
2017 r. Mimo upływu terminu zakreślonego przez Marka Z., Krystyna B. nie przekazała mu żadnych 
pieniędzy. W końcu, w rozmowie telefonicznej oświadczyła, że umowa jej nie wiąże, ponieważ Marek 
nie ma na to żadnego dokumentu, a dodatkowo jej świadczenie i tak byłoby niemożliwe do 
spełnienia, ponieważ 20 kwietnia 2017 r. przegrała wszystkie swoje oszczędności w kasynie i jest 
kompletnym bankrutem. Tymczasem Marek poinformował ją, że w związku z zaistniałą sytuacją 
będzie domagał się od niej także odszkodowania w kwocie co najmniej 1 tys. zł., ponieważ taką 
kwotę wydał na przygotowania do przystąpienia do przetargu, w którym ostatecznie nie może wziąć 
udziału ze względu na brak wymaganej kwoty wadium. W dniu 4 czerwca 2017 r. do Sądu 
Rejonowego w W. wpłynął pozew Marka Z. przeciwko Krystynie B. o zapłatę kwoty 15 tys. zł. z 
odsetkami za zwłokę tytułem wykonania umowy pożyczki oraz o zapłatę kwoty 1 tys. zł. tytułem 
odszkodowania. W toku postępowania okazało się, że postanowieniem Sądu Okręgowego w W. z 
dnia 8 stycznia 2017 r. Krystyna B. została częściowo ubezwłasnowolniona ze względu na uzależnienie 
od gier hazardowych.  

1. Czy umowa pożyczki posiadała formę wystarczającą dla jej ważności?   
2. Czy utrata środków finansowych przez Krystynę B. mogłaby uzasadniać powołanie się na 

niemożliwość świadczenia? 
3. Gdyby umowa pożyczki była ważna, czy Marek Z. mógłby żądać od Krystyny B. 

odszkodowania? Jeśli tak to ze względu na jaką konkretnie okoliczność? 
4. Kiedy roszczenie Marka Z. o wykonanie umowy pożyczki uległoby przedawnieniu, gdyby 

sprawa nie została wniesiona do Sądu? 
5.  Jaki skutek dla zawartej umowy pożyczki ma fakt, że w dacie jej zawarcia Krystyna B. była 

częściowo ubezwłasnowolniona? Nazwij związaną z tym sankcję wadliwej czynności prawnej. 
 

 

 

 
 

 

 

 


